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De DUOTOCHT 2012 van WSV De Schelde met de “Layam”  

2 jaar geleden heeft de “Layam” met Barend als schipper en Bert als co-schipper al eens meegedaan met 

de Duotocht 2010 maar door een fout op de eerste zeildag en tijdgebrek hebben we deze toen niet 

uitgevaren. Het was toen een “12 sluizentocht”. Alhoewel het jammer was, hebben we toch wel leuk 

gevaren door een deel van Zeeland.  

In gesprek met een collega Albert die in Goes op een zelfgebouwd 15 mtr schip woont gaf deze aan zo’n 

tocht ook wel leuk te vinden. Dus dat hield Barend in z’n achterhoofd. Vorig jaar kon Barend door andere 

omstandigheden niet inschrijven, wat collega Albert dus al jammer vond. Maar dit jaar dus wel een plan 

gemaakt om mee te zeilen. Helaas moest Barend een keuze maken tussen de 200 myls Solo op het 

IJsselmeer en Wadden zeilen en de Duotocht. De 200 myls Solo is door Barend al zeker zo’n 10 keer 

gezeild en dus dit jaar gefocust op  de Duotocht in Zeeland. “Verandering van spijs doet eten” is het 

gezegde, toch? Dus ingeschreven het inschrijfgeld voldaan en samen met Albert een plan gemaakt. Alleen 

had Albert min of meer een kleine “eis” dat er niet te veel administratie zou moeten gebeuren. 

Voorbereiding 

De eerste 2 weken van september waren Barend en zijn vrouw al met het schip in Zeeland voor een 

lekkere vakantie, dus het schip na de vakantie in de binnenhaven van Goes achtergelaten en een weekje 

terug naar huis met de trein.  

 
Barend (schipper) Albert (c0-schipper) 

 

  

 Dinsdag 25-09-2012 

De dinsdag voor de start samen met Albert ingescheept op de LAYAM en richting het Veerse Meer 

vertrokken. Albert en Barend hadden nog nooit eerder gezeild samen, alleen maar samen gewerkt. Dus 

Albert vond het prettig om het schip een beetje te leren kennen. Wij via de Kortgeense chinees naar 

Geersdijk, een klein haventje aan de Noordoever van het Veerse Meer waar we in een vol donkere nacht 

en regen de haven ingang moesten zoeken. Lekker chinees gegeten en bij gekletst en op tijd te kooi.   

Woensdag 26-09-2012 

De volgende ochtend na ontbijt richting Veere, Middelburg en Vlissingen waar we rond 16:00 afmeerden 

aan de tanksteiger van WSV De Schelde.  

Alvast even gemeld bij Sal en Willem en de Track & Trace transponder opgehaald en snel aangesloten op 

het boordnet. Dit werkte dus snel en feilloos, en dit zou elke 2 minuten een positiemelding geven voor de 

komende dagen. De tochtleiding en het thuisfront konden ons dus zo volgen. 
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Rond 18:30 aan een prima maaltijd begonnen aansluitend het palaver met enkele opmerkingen over de 

zeilaanwijzingen. Best wel veel, al die verplichte en keuze vaarwater- en havens. Zag even door de bomen 

het bos niet meer. Best wel druk met ons tweeën vinden we zelf, al zijn we niet van Randstad.  

Maar goed, de co-schipper en steun en toeverlaat Albert zou Barend helpen en steunen hierin. We hadden 

afgesproken dat we voor vertrek eerst even de zeilaanwijzingen zouden doornemen en in de kaart zouden 

opnemen om een planning te maken. Sommige vaarwaters hadden we nog nooit van gehoord en die 

moesten dus even gegoogled worden. 

  

De zeilaanwijzingen van de 33eZeeuwse Duotocht 2012 

 

Een overzicht van de verplichte vaarwaters en havens: 

Verplichte havens: 

- Breskens, Betonhaven (havenlijn: G14 - G17), Blinckvliet (Zuidland), Zierikzee (in één van de 

jachthavens), Yerseke (Beatrixhaven), Sint Annaland, Ouddorp (in één van de havens), Jachthaven 

Strijensas, Strijensas, Dintelmond (Vluchthaven), Stellendam (Binnenhaven of jachthaven) 

 

En verder nog een hele reeks aan keuze- havens en vaarwaters voor extra punten.  

Verplichte vaargeulen (geheel bevaren) 

Gat van Borssele (beginpunt / eindpunt dwars van E 2A / E 2E), Pietermanskreek  (tot dwars van PK 12), 

Hals, Geul van Bommenede, Korendijksche Geul & Beningen (ononderbroken bevaren; volgorde zelf te 

bepalen) 

Toen de planning in de kaart stond zijn we om 21:05 de havenlijn WSV De Schelde gepasseerd en is onze 

Duotocht begonnen. Helaas konden we pas om 22:00 door de eerste brug het Walchers kanaal op richting 

Veere. 

Ons plan, doel en onze stelling: 

Een beetje filosoferend tijdens het motoren 

besluiten we dat we als doel stellen om de 

tocht reglementair uit te zeilen en zo min 

mogelijk tijd te besteden aan 

keuzevaarwaters en –havens. We denken 

onze tijd meer dan nodig te hebben voor de 

verplichte nummers en dus punten. Slechts 

de punten die we makkelijk mee kunnen 

pakken zullen we ook meenemen. 

 

De Haringvliet brug is eigenlijk door zijn 

beperkte openingstijden ( tussen 09:00 en 

15:30 ) een behoorlijke beperking. We 

beslissen om ons vrijdag te laten “opsluiten” 

op het Haringvliet en daar de verplichte rustnacht door te brengen. Plan en route staat nu redelijk vast. 

Alhoewel er altijd een escape is via Stellendam buitenom. Maar goed, we nemen de gok.  

De tochtleiding heeft het dit jaar makkelijker gemaakt door de registratie van de motorminuten af te 

schaffen, en hierdoor wordt min of meer de “eis” van Albert over “zo weinig mogelijk administratie” 

behoorlijk ingewilligd.  

Rond 23;30 bij de sluis van Veere en 23:50 uit de sluis. Ja, de ambtenaar maakte overtime omdat de sluis 

normaal gesproken maar tot 23:00 zou draaien. Op het kanaal zaten we achter een binnenvaart schip dat 

ook nog wou schutten, dus maar in zijn vaarwater gebleven tot de sluis.  
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Om 23:50 zeilen het donkere Veerse meer op en gaan als eerste naar Oost Watering voor de eerste extra 

keuze punten.  

Donderdag 27-09-2012 

 

Daarna direct door naar Sluis Kats voor een paar uur rust want de sluis is gestemd tot 07:00 ‘s-morgens.  

Heerlijk rustig door de nacht zeilend op een bezeilde koers.  Om 02:45 knopen we ons bootje vast aan de 

remming voor de sluis. Er vliegen vonken van slijptollen vanaf de sluisdeuren en de bruggen in de nacht. Er 

wordt dus duidelijk hard gewerkt aan de sluis. 

Donderdag morgen s ’morgens  om 06:45 ontmeren we en gaan we schutten via de Kats sluis en varen net 

na 7en de Zandkreek op. We hebben ons vaarplan min of meer bepaald en gaan nu naar Yerseke op een 

bezeilde koers. Krap bezeild gaan we de Beatrixhaven binnen en meren af aan de gastensteiger. Enkele 

vrolijke medewatersporters komen een praatje maken.   

Vanaf een groot 15 mtr + motorjacht staat iemand de schreeuwen maar we verstaan niet wat ie zegt. 

Albert, zelf een echte Zeeuw begrijpt er dan iets van. “ Je gaê toch nie vlak voor iemands z’n bakkus 

legge?” roept de man nogmaals met behoorlijk verheven stem.  ”Welkom in Yerseke” zullen we maar 

zeggen. De boodschap komt door, en we geven aan dat we maar 10 minuten blijven liggen. Blijkbaar 

verstoord onze mast en tuigage zijn uitzicht. We kijken elkaar verbaasd aan. Die had zijn dag zeer zeker 

niet, concluderen we maar.  

Gemeerd liggend aan de steiger lacht een mede-watersporter ons “toe” omdat we een stevig ontbijt van 

ontbijtspek en witte bonen eten. We snappen hem niet, het smaakt ons prima. We willen beginnen over de 

kras die hij de avond ervoor op zijn strak geschilderde schip heeft opgelopen door eigenwijs gedrag 

(volgens zeggen van zijn vrouw) maar de schipper is al lachend weer weggelopen. We gaan zeilend de 

haven uit zonder motor.  

          

  

   
De “First Passion” en de “Capricorn” in de Pietermanskreek 
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Op naar de “Pieterman kreek”, net ten oosten van Yerseke. Beetje kruisend gaan we voorstrooms naar de 
“omkeerboeien” en komen we de “Capricorn” tegen en later de “First Passion”” van Rudolf en Geert nog 
tegen, en Barend maakt nog een paar foto’s van ze. Via de geul zeilen we richting het Zijpe, en via Sint 
Annaland (als verplichte haven) naar de Grevelingen.  
 
Na het schutten blijkt de Grevelingen geul helaas niet bezeild en moeten dus behoorlijk wat slagen maken. 
Albert is nog een beetje aan het trimmen om de laatste paar graadjes hoogte te winnen.   
  

Dieren op en naast het schip:   
Opeens horen we geblaas en zien we een bruinvis net 
naast het schip, leuk om dit te zien. Een zeemeeuw 
strijkt neer op de hekstoel en blijft gemoedelijk een tijdje 
zitten en misschien wel uitrusten. Helaas geen foto’s van 
de bruinvis. 
  

 

 

Na uiteindelijk de hele Grevelingen te hebben over gekruist gaan we kruisend boven de Hompelvoet langs 

en met korte slangen naar Ouddorp. Omdat het al half acht s ’avonds is eten we snel wat nasi en vervolgen 

we onze reis via de westkant van de Hompelvoet naar de monding van Port Zélande. Dit is gelukkig bezeild 

en de wind neemt in kracht af tot 2-3. Vanaf Den Osse varen we door het verplichte vaarwater “De geul van 

Bommenede”.  

Na deze geul op naar Grevelingensluis en net voorbij de vluchthaven oost van Brouwershaven komen we 

er achter dat de Hals ook een verplicht vaarwater is en we moeten dus terug.  Balen, dat is stom om die te 

vergeten. Die stond niet in onze planning getekend! Met enkele slagen gaan we naar de Noord Oost punt 

van de Veermansplaat en zeilen rustig de Hals binnen. Het is gelukkig net aan bezeild maar de Zuidelijke 

wind zakt wel weg tot niet meer dan 2 bft. Hopelijk gaat het goed om zo door te gaan. Albert geeft aan nog 

fit te zijn en Barend gaat even tot aan de Grevelingensluis slapen.  
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Hollandse luchten op de Grevelingen. 
 

Vrijdag 27-09-2012 

Rond 2 uur gaat de motor aan en wordt Barend bruut verstoord in zijn slaap. He jammer, zijn beurt om te 

varen. Albert gaat volgens afspraak gelijk te kooi en we schutten redelijk snel de sluis door. Na de sluis met 

een zuidelijke wind richting de Krammersluis. Het is best wel bewolkt en donker, al is het over enkele 

dagen volle maan. Gelukkig kent Barend de vaarwateren hier goed, en s ’nachts zeilen is nooit een 

probleem geweest. Na een snelle schutting door de Krammersluis zeilt Barend alleen het Volkerak op. De 

wind is nog steeds zuidelijk en het hele Volkerak is dus mooi bezeild.  

Even twijfelen; punten of rust: 
Nabij Beneden Sas twijfelt Barend even om dit nog binnen te lopen om extra keuzepunten te scoren. Na 
een kleine slag richting het sluisje daar blijkt het net niet helemaal bezeild te zijn en het gat is best wel 
donker. Als we dit zouden doen zou Barend Albert aan dek moeten roepen. Om Albert zijn verdiende rust 
te gunnen zeilt Barend door en zeilt lekker aan de zuidzijde van het vaarwater richting Dintelmond. Het is 
erg druk op het Volkerak met duwstellen, gecombineerde binnenvaartschepen en sleepboten. Net na 5en 
zeilt Barend Dintelmond binnen, en legt met een opschieter aan op het “oud ijzer” wat net binnen de 
monding ligt. Met ”oud ijzer” worden de verschillende oude werkschepen, sleepboten en 
passagiersschepen die daar liggen. Of ze allemaal nog varend zijn betwijfelde Barend gezien de staat van 
onderhoud. Albert steekt even zijn hoofd boven het luik uit “of ie nog moet helpen”,  en Barend antwoord 
negatief. :”slaap lekker verder’’ zeg Barend geruststellend. En weg is ie, hij heeft gelijk. 
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Druk op het Volkerak: 

Na 10 minuten zeilend de haven weer uit richting het Volkerak sluizencomplex. Nu moet Barend het 

hoofdvaarwater oversteken en houdt buiten de monding even gaande om op ruimte tussen de  

kruisende reeks binnenvaartschepen in het hoofdvaarwater een gaatje te vinden. Net na een flinke 

duwcombinatie steekt Barend over. De radar aanzetten was eigenlijk wel handig, bedacht hij zich 

maar de nacht is helder. De navigatielichten zijn duidelijk herkenbaar in de donkere nacht.   

Met Barend zijn beroep, stuurman/kapitein op de grote vaart is s-nachts varen is erg vertrouwd voor 

hem.  

Rond 6en schutten we door de Volkerak en Albert komt aan dek. We meren even af aan de steiger bij 

de makelaar en ontbijten even wat. Albert zeilt vanaf hier verder, Barend gaat even slapen.    

Na 2 uur zeilen komen we rond negenen bij Strijensas en zeilen de haven binnen. Even aan de 

veerpont steiger afmeren. Tijdens het binnenzeilen haperende de rolfok en we laten deze even 

zakken om te kijken waardoor. Er blijkt een kogel uit het kogellager van de bovenwartel te zijn die het 

oprollen soms even laat haperen.   Shit, weer een klusje op de toenemende lijst winter-

reparatieklussen.  

De “Skadi” ligt vlak bij ons en we varen nagenoeg gelijk de haven uit. Zij kiezen nog voor de haven in 

de monding van de Kil. Wij gaan direct naar de Haringvliet brug die inmiddels al weer draait. Mooi, en 

net bezeild gaan we langs de zuidkant van het vaarwater over het Hollands Diep naar de brug.  

Tijdens het  palaver vertelde een mede duo zeiler een verhaal over een 250 euro kostende boete die 

hij ooit kreeg op het Hollands Diep voor varen (en/of kruisen) in de vaargeul.  Met dit in gedachten 

stuur Barend mooi langs de groene boeien westwaarts en steek ten hoogte van Willemstad over naar 

de Noord kant.     

Na even wachten bij de Haringvliet brug varen we in een nagenoeg bezeilde koers naar Stellendam, 

meren rond 14:00 af aan de kompasdukdalf in de haven, waar we even later verjaagd worden door 

een visserschip dat zijn kompas moet compenseren.   We gaan snel richting het Spui om de 

jachthaven Brinckvliet aan te lopen. We plannen dit Spui vaarwater als volgend; Met de zuidwesten 

wind tegenstrooms naar Brinckvliet en dan voorstrooms opkruisend weer terug naar het Haringvliet. 

Rond 16:00 meren we af in de Blinckvliet, eten wat en gaan gelijk weer weg. Voorstrooms kruisen 

tegen de zuidwestenwind gaat redelijk snel en de stroom helpt ons om lange slagen te maken. Het is 

maar saai en regenachting weer maar onze stemming is nog steeds goed. Vermoeidheid beginnen we 

wel te voelen en we zien uit naar de komende boerennacht.  

Vreselijk bericht van de 200 myls Solo wedstrijd: zeiler verongelukt.  

Al jaren voer Barend met veel plezier de 200 myls Solo wedstrijd van Jan Luyendijk (+ 2009) op het 

IJsselmeer en de Wadden. Zijn vrouw belde met het bericht dat er een zeiler is omgekomen tijdens de 

200 myls Solo, en mogelijk verdronken. Barend kende deze man van de ontmoetingen tijdens de 

rusthavens, van het praatje op de steiger, van de palavers. Aardige en erg ervaren zeiler. Zeilde ooit 

solo de 24uurs van Medemblik in een Windrider 18 voets trimaran. Barend heeft een erg naar gevoel 

na dit bericht. Trieste gedachte wat zijn familie meemaakt na dit ongeluk en het gemis dat achterblijft.  

 

Eyeopener naar aanleiding van dit ongeval:  

Het is ook weer een eyeopener om na te denken over veiligheid aan boord, over lifelines aan dek, 

reddingsvesten en solovaren. Albert, die ook veel ervaring heeft met zeezeilen en solovaren, heeft 

ook wel een uitgesproken mening ten aanzien van veiligheid.   Zo  filosoferen we een beetje over 

veilig bewegen aan boord, de krachten op de lifelines en het harnas ect.. Musketonhaken zijn soms tot 

1600 kg trekkracht getest maar in de praktijk is dit ook wel nodig in het geval je overboord gaat, de 

krachten zijn enorm. Mening nylon “lifelines” die op dek liggen van veel schepen, voldoen absoluut 

niet qua krachten, en zeker niet als het al jaren in de UV straling van de zon ligt.   

Na het kruisen in het Spui moeten we even goed opletten waar de eerste boeien van de Beningen en 
de Korendijksche Geul liggen. We passeren deze boeien reglementair en noteren de tijden.  
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Na de Korendijksche Geul gaan we nog even naar buitenhaven van Middelharnis voor een paar extra  
punten. Het is inmiddels rond 18;00 en we zeilen met een rustige zuidelijke wind van 2 tot 3 Bft. 

richting  

Den Bommel waar we de verplichte nachtrust periode plannen. Barend kookt alvast spaghetti 

Bolognaise wat goed smaakt na een flinke nacht en dag zeilen. In de haven van Den Bommel vinden 

we een klein steigertje met een verbodsbordje wat we “niet kunnen lezen”. We rusten even uit, kijken 

naar diverse aanmerende platbodems die blijkbaar ook een georganiseerde toer- of puzzeltocht 

hebben. De gemiddelde leeftijd is hoog en de baarden grijs en lang. De mensen passen bij het type 

schip waarop ze varen ;-). 

Na negen liggen we vroeg te kooi met als plan om s ’morgens de eerste brug rond 09:30 te hebben.   

Zaterdag 29-09-2012 

Rond 8 uur start Albert de motor en vaart behendig tussen de boegsprieten van diverse platbodems 

door “naar zee”. Volgens de informatie die Barend opzocht zou de brug om 09:30 draaien. Zeilend 

naar de brug zien we de brug om 09:00 open gaan terwijl wij nog ongeveer 2 mijl te gaan hadden. 

Toch verkeerd de brugtijden gezien dus. De volgende opening is rond 10:00 wat dus een half uur 

verspilde tijd is geweest. Maar goed, we hebben goed en lang geslapen en zijn vol goede moed.  

Op naar de Oosterschelde! Daar moeten we nog het westelijk deel bezeilen om de Betonhaven en 

Zierikzee aan te doen.  Het schutten bij de Volkerak gaat snel, zeilen goed over de Volkerak en 

komen met een paar kleine slagen net voor de Krammersluis. Deze sluis duurt altijd wat langer omdat 

de vaarwegbeheerder hier zout- en zoetwater zoveel mogelijk geschieden probeert te houden.  Op het 

Zijpe en de Keeten is het goed zeilen en we hebben er plezier in. Ten opzichte van andere 

zeilschepen zeilen we een hogere aan de windse koers en maken langere slagen. Dit is leuk zeilen. 

De wind is westelijk 4 en wisselend bewolkt.  

Ongeluk op de Zeelandbrug: 

Rond 16:00 zijn we bij de Zeeland brug en plannen de opening van 16:10. Tot onze schrik zien we 

van beide kanten het verkeer stil staan en politie, brandweer en ambulances met zwaailicht en 

loeiende sirenes de Zeelandbrug oprijden. Dat is dus goed mis! In zo’n geval draait de brug ook 

voorlopig niet om de hulpverlenende instanties begrijpelijk alle vrijheid te geven. We wachten af. De 

brugwachter geeft aan dat de eerstvolgende opening om 17:00 zal zijn. Dat valt weer enigszins mee, 

maar we staan even stil bij mogelijke ellende van een aanrijding op de brug waar we onderdoor varen. 

Na de brug kruisen we voorstrooms de Oosterschelde over in westelijke richting met een 

zuidwestelijke wind. 

Vliegende spaghetti:  

In de buurt van de Oosterschelde dam zegt Barend tegen Albert “Vind je het een idee om het restje 

spaghetti Bolognaise van gisteren aan te vullen met wat groente en weer te eten”? Albert stemt hierin 

toe.  Net 5 minuten na deze vraag over het avond eten maakt de boot een haal en vliegt de gietijzeren 

pan van het fornuis de kajuit door. De spaghetti en de deksel belanden onder de kaartentafel tegen de 

scheepshuid. De pan blijft op de grond liggen. Barend die de chaos gaat bekijken schiet behoorlijk in 

de lach op de manier waarop de spaghetti nu ligt. Pakt zijn fototoestel en maakt wat foto’s… 
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De spaghetti Bolognaise tegen de scheepshuid onder de kaartentafel. 

Na afmeren in de Betonhaven eten we het resterende eten van gisteren, wel met vers gekookte pasta. 
Het is gelukkig een behoorlijk lichte avond en we zeilen met een paar kleine slagen het smalle geultje 
uit en zo op een bezeilde koers richting Zierikzee. De wind zakt in en we besluiten om de gennaker te 
hijsen. Net op het moment dat we dit willen doen, pikt de wind weer op en gaan onder gewoon tuig 
naar Zierikzee waar we na 10en s’avonds binnenlopen. In het kanaaltje valt de wind weg en motoren 
we richting de eerste jachthaven.  
 
Het is nu puur laag water en we zien een balk of steiger onder de palen aan de westkant van het 

kanaaltje. Opletten bij afmeren dus. Barend lag daar een week eerder om te wachten op de 

Zeelandbrug, en wist niet van deze onderzeese balk of steiger.  

Na de 10 minuten wachttijd in de eerste jachthaven roepen we de Zeelandbrug voor een opening. 

Geen antwoord, en Albert belt met het vaste nummer van Post Vlissingen dat de brug op stand 

bedient. En uiterst vriendelijke en correcte ambtenaar zegt een brugopening toe om 23:10 en we gaan 

dus richting brug. De wind is nog steeds zuidwestelijk 3-4. 

Zondag 30-09-2012 Westerschelde en de finish. 
 
Ons plan voor de nacht was; na de Zeelandbrug zou Albert alleen varen tot het kanaal Wemeldinge-
Hansweert en Barend slapen. Op het kanaal na Wemeldinge andersom. Dus na een paar uur slapen 
passeren we de Postbrug, en de bruggen van Vlake,  en in Hansweert krijgen we de bakboord sluis 
toegewezen op een verder erg rustig kanaal. Na afmeren in  de sluis duurt het schutten erg lang en er 
schuift na 3 kwartier een groot Rijn passagiersschip de sluis binnen. Dus daar werd op gewacht.  
Albert en Barend overleggen over het plan op de Westerschelde en bekijken de stroom op de 
computer. Na 4:30 zou de stroom keren en kunnen we voorstrooms richting Breskens. Albert wilde 
eigenlijk direct de Westerschelde op en het laatste restje van de opkomende vloed gebruiken om al 
wat afstand te overbruggen. Barend ziet op de computer (Waypiont GPS) best wel nauwkeurig dat de 
stroom nog 2,5 knoop tegen zou staan en wanneer het slack water is. We besluiten om toch een 
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uurtje rust te pakken en zo alleen maar voorstrooms te varen.  
  
Om 04:15 varen we de havenmonding van Hansweert uit en kruisen voorstrooms tot verplichte Gat 
van Borselle.  Dit is een niet bebakend, geen staken en onverlicht smal geultje dat we moeten 
passeren. De wind is zuidwestelijk 3 tot 4 en dus mooi zeilweer.  
Het is best wel druk op de Westerschelde met grote zeeschepen die hun weg vinden door een wirwar 
van knipperende lichtjes van boeien en bakens. Net buiten Hansweert duurde het wel even om onze 
route en “onze boeien” te vinden tussen al die lampjes. 
 
Grotendeels varen we op de zeekaart van de iPad de Westerschelde over. Borselle naderend 

concluderen we dat het geultje net bezeild moet zijn en misschien het westelijke stukje knijpend 

gezeild moet worden.  Maar met deze stroom mee moet het lukken. We vallen af en zeilen 

nauwkeuring op de Ipad kijkend het Geultje van Borselle is. De snelheid neemt toe tot 9.2 voorstrooms 

in een niet zichtbaar geultje. Best wel spannend, en de concentratie is even goed nodig. Er is helaas 

maar weinig volle maan. Maar het gaat goed, en best wel kicken; 9.2 knopen, midden in de nacht en 

dat in een donker smal geultje. Opluchting als we de laatste boeien passeren. 

 

screenshot iPad navigatie van het Gat van Borssele 

Nu steken we over naar de zuidkant van de Westerschelde omdat de Honte een verboden vaarwater 

is. De zon komt op en Barend maakt enkele mooie foto’s, om ook later in het verslag te verwerken. 

Even laten zien we, als de zon hoger aan de hemel staat een bijzon, die met mooie regenboog 

achtige kleuren hoog aan de hemel staat. Het is eigenlijk prachtig zeilweer en het belooft een mooie 

dag te worden, al is het voor ons nog erg vroeg. 
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Zonopkomst op de Westerschelde met de maan in het westen. 

De Finish 

Tegen negenen lopen we de laatste verplichte haven binnen, Breskens. We beseffen dat we de tocht 

reglementair kunnen uitzeilen en ontbijten even hangend aan een voortrosje in de haven. Na negenen 

verlaten we de haven. Midden op de Westerschelde moeten we nog flink uitwijken voor inkomende 

containerreuzen die net voor ons de loods wisselen voor de rivierloods naar Antwerpen. 

 

Op de Westerschelde worden we s ‘morgens getraceerd op een “bijzon” in de kleuren van de regenboog. 

Na deze schepen zeilen we in een rechte lijn naar de haveningang van Vlissingen en passeren rond 

09:30 de havenmonding. Na een snelle schutting passeren we om 10:05 de havenlijn van SWSV de 

Schelde.  ”YESSSS, we did it” zeggen we tegen elkaar, en zijn blij dat we de tocht zo voortvarend 

hebben uitgezeild. Uiteraard moeten we nog op de bevestiging van de tochtleiding wachten maar het 

gevoel is goed. We blijken als eerste binnen te zijn, en beseffen even later dat op deze prachtige 

zeildag alle andere schepen nog bezig zijn om extra punten te vergaren in keuze- of verplichte 

havens.  

Ons doel was reglementair uitzeilen en dit is ons gelukt zonder veel extra punten. Dit is dan een 
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uitdaging voor volgend jaar stellen we vast. 

Moe maar voldaan en met 276 gevaren zeemijlen op de log meren af we in een vrije box.  

De prijsuitreiking en de mosselmaaltijd 

Albert gaat even met de trein naar huis (in Goes) om te douchen en Barend kiest voor een paar uur 

slaap. Gedurende de middag ontmoeten we de tochtleiding en geven ons logboek en track & trace  

apparaatje af. 

 

Tegen 6en verzamelen alle zeilers in het clubhuis voor een groet van Sal en Willem, en een evaluatie 

met wat beelden van tracks van diverse schepen.  

Het valt ons op dat sommige schepen wel erg veel gevaren hebben en veel extra punten hebben 

verzameld. Onze tafel genoten zijn zo te horen fanatieke wedstrijdzeilers en hebben veel extra 

punten. Bijna 6  x zo veel als wij zal later blijken!  Wij 23 en zij 146 punten. Ben benieuwd hoeveel ze 

hebben geslapen en dat blijkt nog mee te vallen.   

Van de 14 schepen varen 10 schepen de tocht reglementair uit, 2 maken strategische fouten en 2 

schepen haakten onderweg af. Een goede score! De Layam eindigt op een 9
de

 plaats met 23 punten 

en de bemanning van de “First Passion”, een Beneteau Class 8 verdient de eervolle eerste plaats met 

146 punten. Wij zijn tevreden met onze 9
de

 plaats, 

Veel dank aan de tochtleiding en de schepenvolgers en sponsors:  

De bemanning van de “Layam” kan met veel waardering de tochtleiding, alle vrijwilligers en de 

sponsors die de tocht mogelijk maakten bedanken voor de geweldig georganiseerde zeildagen. Het 

was eigenlijk best wel perfect weer gedurende deze Duotocht 2012, dus ook dat hebben ze goed 

geregeld.   Petje af dame en heren! 

 

Na een prima verzorgde Zeeuwse mosselmaaltijd nemen we moe maar voldaan afscheid van 

iedereen en gaan redelijk vroeg slapen. 

Maandag  1-10-2012 

Maandag ochtend staan we op tijd op en varen op ons gemak terug naar Goes waar Albert weer op 

zijn eigen boot overstapt en Barend de Layam enkele dagen laat liggen om deze later op te halen. En 

gaan we weer verder aan de orde van de dag, het gewone leven weer in. Wie weet varen we volgend 

jaar weer mee! 

Met vriendelijke zeilers groet van de bemanning van de “Layam”,  

 

Albert en Barend 

 

 
Zonsopkomst op de Westerschelde. 
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(Duo)zeilen is als op deze foto; Gefocust op het eigen schip, en vaar je eigen koers. 
 
De nabeschouwing 

Even terugdenkend aan de Duotocht 2012. Wat ging goed, wat kan beter… 

Rusttijden; 

In principe hebben we voldoende rust gehad maar we hadden achteraf misschien iets meer rust 

moeten plannen. Met name de laatste finish dag was wel vermoeiend. De lange boerennacht van 10 

uur verplichte rust is dan ook zeker nodig. 

Vaartijden: 

Lange dagen maar dat wisten we van te voren. We hadden gerekend op 18 uur zeilen per dag maar 

dat werd door diverse oorzaken toch wat meer. Wind die wegviel, een foutje op de Grevelingen wat 

extra tijd kostte.. Verder goed te doen en ook erg leuk om in Zeeland en Zuid-Holland op plaatsen te 

komen waar je anders niet of niet snel zou komen. Dus de afstand is voor ons schip, met onze 

snelheid pittig maar te doen.  

Volgens de GPS maakte we een gemiddelde van 4.8 knopen over de grond, wat zeker niet verkeerd 

is. 

Weer:  
We mogen stellen dat het weer tijdens  de tocht best wel goed was, goed wind, uit de goede hoek. 
Vrijdag was motregen en enkele buitjes maar niet koud. 
 
Wat beter / anders moet: 

 Aan boord van de “Layam” is er een behoorlijk lijstje met onderhoudswerkzaamheden dat nog 

moet worden uitgevoerd. Piepende lieren, beter geleidende vallen, minder weerstand op de 

schoten, LED 3 kleurenlichtje in de mast vervangen door een niet op de VHF storend exemplaar, 

kogellagers furling, vallen nakijken, mastrollen smeren of vervangen, een “uit de kuip reef 

installatie” maken. Vrienden die dit lezen zullen waarschijnlijk denken dat dit “lijstje hun bekend 
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voorkomt”. Was dit lijstje er enkele jaren geleden tijdens de CAMR naar Noorwegen ook al niet ter 

sprake? Maar goed, ondanks dat scheepstechniek ons vak is blijft het onderhoud een hoop werk. 

 De accu’s zijn nu weer 4,5 jaar oud en zijn helaas weer ver in capaciteit achteruit gehold. Deze 

vervangen door AGM accu’s van minimaal dezelfde Ampere-uren (liefst meer) maar met 30 tot 40 

% meer capaciteit. Door gebruik van LED lampjes en toepassingen is het stroomgebruik de 

afgelopen jaren drastisch verminderd.   

 Planning van de navigatie moet feilloos. Weer maakte we bij de planning een fout door 

een verplicht vaarwater te vergeten. Dit moet beter. 

 Mogelijk weer zonnepaneel plaatsen. 
  

o  
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Wat goed ging: 

 Samenwerking met co-schipper Albert. Ondanks dat we elkaar al diverse jaren kennen en 

samenwerken, ging het zeilen en samenwerken aan boord ook goed.  

  Voldoende etenswaren voor tijdens het zeilen aan boord, voldoende kleine flesjes Spa rood 

en blauw.  

 Navigatie d.m.v. 1800 kaarten, ingebouwde radar/plotter en de iPad. 

 Weerberichten d.m.v. KNMI, gribfiles ect. erg goede planning. 

 
 
Enkele feiten 

 Ongeveer 4.8 knoop gemiddeld overall 

 Ongeveer 278 mijl gelogd 

 Doelstelling gehaald; Reglementair gefinisht 

 21 extra punten behaald 

 9
de

 plaats van de 10 gefinishte schepen 

 16 schepen ingeschreven 

 10 schepen reglementair gefinisht 

 4 schepen DNF  

 2 schepen DNS  

 Erg veel zeilplezier aan boord van de “Layam” 

Erg goed georganiseerde tocht en goed zeilweer! 
 
 
 
 

De uitslag van de 33
ste

 Duotocht 2012 
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Track& trace info ( foto in nieuw window )  

  

   

  

   

   

  

  

 

 

 

 
iPad screenshots( er opend een nieuw window )  
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